Weekbrief 3-28-08-2020
Jarigen
Komende week zijn Kiki,
Pedram, Joleigh, Mik, Jackie,
Jade, Jaylen, Aaron en Dez
jarig. Wij wensen jullie alvast
een hele fijne verjaardag!
Studiedagen
Op donderdag 10 en vrijdag 11 september
hebben de leerkrachten twee studiedagen.
Alle kinderen zijn deze twee dagen vrij.

Migratie emailadressen
Komend weekeind vindt er een migratie plaats
van onze emailadressen. Dit betekent dat wij
komend weekeind niet bereikbaar zijn via de
email. Wij kunnen pas maandag onze mail
weer inzien. Daarnaast krijgt het personeel
nieuwe emailadressen. De adressen worden
voornaam.achternaam@twijs.nl Het directie
adres blijft directie@onschool.nl Ook de
adressen van de MR en OR blijven zoals ze
zijn.

Ventileren
Om voldoende te kunnen ventileren zetten de
leerkrachten veelvuldig de ramen in het
klaslokaal open. Nu het buiten niet meer zo
warm is, kan het zijn dat uw kind het daardoor
koud krijgt in de klas. Daarom willen wij u
vragen uw kind een (extra) trui of vest aan te
trekken of mee te geven, zodat ze iets aan of
uit kunnen trekken.

gympen met een naam erop. Sofie heeft een
Ajax-pak en Megan heeft een lange roze
gymbroek met zwart shirt. Mocht u deze
tassen vinden dan kunt u ze afgeven bij de
school.
Ruben (8a) is zijn broodtrommel kwijt. Hij is
groen met een tijger erop. Mocht u hem
vinden, dan ook deze graag afgeven bij de
school.
10-minutengesprekken
Veel ouders hebben al de gelegenheid
gekregen om zich in te schrijven voor een 10minuten gesprek. Wanneer dit gesprek op
school plaats gaat vinden, willen wij u vragen:
- alleen te komen wanneer u geen corona
gerelateerde klachten heeft,
- uw naam en contactgegevens te noteren in
de registratiemap bij de ingang,
- gebruik te maken van de
ontsmettingsmiddelen die bij de ingang staan
(een zuil bij de hoofdingang en een flesje bij de
kleuteringang),
- voldoende afstand te houden van anderen.
Mocht u liever niet naar school komen, dan
kunt u bij de leerkracht een afspraak maken
voor een gesprek op afstand.

Schoolkamp
In de eerste week van oktober gaan de
groepen 8 op schoolkamp. Dit is een heel
bijzonder kamp. De kinderen verblijven drie
dagen in een “prehistorisch dorp uit de
ijzertijd”. Om de kinderen hierop voor te
bereiden hebben ze een
aantal
huiswerkopdrachten
meegekregen. We
merken dat ze hier druk
mee bezig zijn en zien
hele mooie resultaten.
Felicia 8a

Kwijt
Megan (5A) en Sofie (5B) zijn hun
zelfgemaakte gymtassen
kwijt. Ze zijn gemaakt van
de stof op de foto en in
beide tassen zitten roze

Rook-vrije schoolomgeving
Uit onderzoek blijkt dat kinderen die anderen
zien roken, zelf ook eerder gaan roken.
Daarom zijn alle scholen in Nederland
verplicht om vanaf 1 augustus 2020 een rookvrij terrein om de school te hebben.
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Dit betekent dat het niet meer is toegestaan
om tijdens het brengen of halen van uw kind
of het wachten op uw kind, voor de school te
roken. Gelukkig zien we dit ook zelden.

Wij wensen u een heel fijn
weekend!
Met vriendelijke groet,
het team van de Oranje
Nassauschool
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